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Em junho,
 nós completamos

37 anos de cuidado com 
os nossos participantes. 

São quase quatro 
décadas de uma história 

de credibilidade e 
contribuições positivas 

para o seu futuro.
E não vamos parar. 

Que venham mais e mais 
anos dessa belíssima 

história de parceria
que temos com todos que

confiam na gente
para um amanhã

ainda melhor. 

o
futuro 

com
você. 

Há 37 anos

 escrevendo

 valorizando

 compartilhando

construindo

fortalecendo
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Bate-papo
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O Infraprev completa, em 29 junho, 37 anos e não poderíamos deixar de registrar a passagem 
de mais um aniversário do Instituto. Afinal, quantas instituições brasileiras podem, de fato, 
ostentar uma história de quase quatro décadas ininterruptas de existência?

No mundo inteiro, as entidades de previdência complementar ajudam a estimular a 
poupança interna, que no Brasil é historicamente baixa na comparação com outros países.  
O Infraprev e os demais fundos de pensão são importantes investidores institucionais, que 
ajudam a fomentar a economia interna, gerando emprego e renda para a população. 

Por tudo isso, o Instituto vem, ao longo desses anos, construindo uma reputação sólida 
no segmento de previdência complementar. Já administra um patrimônio na ordem de  
R$ 3,5 bilhões, tem mais de 12 mil participantes e paga benefícios mensais a 4.400 
aposentados e pensionistas.

Com a iminente reforma da previdência pública, o sistema complementar ganhará ainda 
mais protagonismo na vida do trabalhador interessado em manter o padrão de consumo 
ao término do período laboral. E o Infraprev tem todos os requisitos necessários para 
assumir esse papel. Primeiro porque comprovadamente acumula enorme experiência na 
gestão de recursos com perspectivas de longo prazo. Depois porque as taxas cobradas 
dos participantes são atraentes, uma vez que o Instituto está inserido em um segmento 
de atuação que não visa o lucro. Com isso, o retorno dos investimentos é revertido em 
favor do participante.

Continuaremos dando o melhor pelo Infraprev, sempre se pautando por uma boa 
governança e transparência e adequando-o à nova realidade de seu principal patrocinador, 
a Infraero. O Instituto sempre honrou o seu maior compromisso: garantir o pagamento dos 
benefícios de seus participantes aposentados e pensionista em dia.  

No mais,  é parabenizar a todos que contribuíram para esta belíssima trajetória. 
Que venhamos próximos 37 anos!

Infraprev com você até o futuro.

Diretoria Executiva

Vida longa ao Infraprev

Com a iminente 
reforma da 

previdência 
pública, o sistema 

complementar 
ganhará ainda mais 

protagonismo na 
vida do trabalhador 

interessado em 
manter o padrão 

de consumo ao 
término do período 

laboral.
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Canal Aberto

PALESTRAS NOS AEROPORTOS
Como fica a situação das pensionistas? 
Maria Inez Saboia de Figueiredo Cavalcante - Fortaleza/CE
RESPOSTA: As palestras que estão ocorrendo nos aeroportos têm como objetivo apresentar 
os benefícios que o plano CV oferece aos participantes ativos e seus beneficiários. Quanto aos 
assistidos, aposentados e pensionistas, o Infraprev continua pagando regularmente os benefícios.

ESCLARECIMENTOS 
Agradeço imensamente ao Infraprev pelo esclarecimento, quanto à condição dos aposen-
tados em razão das cessões do aeroporto. Era uma dúvida que tinha, pois me preocupava 
quanto às condições do Instituto em honrar os benefícios. Mais uma vez o meu muito obrigado.
José Diniz Batista - Araujos/MG

Agradeço ao Infraprev, pelas constantes e importantes informações fornecidas, principal-
mente aos assistidos. Muito grato!
José Aragão de Lima  - Maceió/AL

CONTRACHEQUE
Gostaria que vocês me mandassem o contracheque do mês de maio, se for possível eu agra-
deço. Atenciosamente.
Adão Bazilio de Almeida - Várzea Grande/MT
RESPOSTA: Atendendo sua solicitação, enviamos o aviso de pagamento referente a maio 
de 2019 por e-mail. Lembramos que este documento está disponível na área de Autoaten-
dimento do portal www.infraprev.org.br. Pode ocorrer do seu computador estar com o blo-
queador de pop-up ativado na hora de abrir o documento. Basta ajustar as configurações 
para desbloquear. 

MARGEM DE EMPRÉSTIMO
Como faço para saber qual o meu percentual de margem para empréstimo no Infraprev, pois 
tentei fazer um segundo empréstimo e no site vi que não tenho margem. Como funciona o 
cálculo dessa margem?
Jociane Silva - Macapá/AP
RESPOSTA: A margem é fornecida pelo patrocinador. Se estiver tentando solicitar um emprés-
timo paralelo (novo contrato), você deverá colocar o valor da margem cheia no simulador, ou seja, 
somar o valor atual que paga de prestação para o Infraprev mais a margem disponível. Caso esteja 
tentando renegociar, você deverá solicitar ao RH a declaração de margem exclusiva para renego-
ciação de dívida junto ao Infraprev. O participante pode ter no máximo dois contratos ativos.
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Resultados dos
planos no 1º trimestre

Nossos
Números

No primeiro trimestre, o Plano CV, aberto a adesões e que concentra a maioria dos participan-
tes, superou a meta atuarial com folga, apesar das oscilações no mercado financeiro nesse 
período. O Plano CV rendeu 3,06% frente a uma meta atuarial de 2,40% nos três primeiros 
meses do ano. A meta atuarial é a rentabilidade mínima necessária para que o plano possa 
arcar com os seus compromissos previdenciários atuais e futuros.

O investimento no exterior foi o segmento que apresentou o melhor desempenho no pri-
meiro trimestre com variação de 15,01%, superando o referencial de mercado, o índice MSCI 
World, que teve rentabilidade acumulada de 12,42%. O MSCI é um índice do mercado de 
ações que acompanha o desempenho de uma cesta de papéis de empresas no mundo e é 
utilizado como referência em diversos países.

Na renda fixa, que representa 72,66% da carteira do Plano CV, a rentabilidade também foi 
muito boa. Obteve resultado de 2,96%, acima da meta atuarial. Comparando com o mercado, 
a rentabilidade desse segmento foi ainda melhor, tendo alcançado 196% do CDI no período. 
A carteira de renda variável obteve rentabilidade de 6,78%, seguido pelo empréstimo que al-
cançou retorno de 4,58%. Os imóveis com desempenho positivo de 0,33% e os investimentos 
estruturados, com -1,93% foram as duas carteiras que performaram abaixo da meta atuarial. 

Os Planos BDs continuaram superavitários e a rentabilidade ficou levemente abaixo da meta, 
pois os planos não possuem alocações em posições mais arriscadas, que apresentaram ex-
celente performance nesse início de ano, como a renda variável e o investimento no exterior.

Apesar da conjuntura ainda de incertezas, a Diretoria tem buscado os melhores resultados. 
“Quando gerimos recursos previdenciários, o horizonte que devemos estar focados é sem-
pre o de longo prazo. Sendo assim, estamos buscando as melhores oportunidades de in-
vestimentos, tomando o risco adequado ao momento e ao plano de benefícios”, destaca a 
diretora de Administração e Finanças, Juliana Koehler.

 PLANO PLANO CV BDI Plano BDII

Rentabilidade 3,06% 2,31% 2,32%

Meta 2,40% 2,39% 2,36%

Indústria 2,93% 2,58% 2,58%

 O Plano CV 
rendeu 3,06% 

frente a uma 
meta atuarial de 

2,40% nos
três primeiros 

meses do ano. 
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Por Dentro do 
Infraprev 

Profissionais do Infraprev têm realizado encontros presenciais em diversos aeroportos do 
País para orientar aos participantes e esclarecer dúvidas sobre o Plano de Contribuição 
Variável, o maior administrado pelo Instituto, com 12,4 mil inscritos. Em maio e junho fo-
ram realizadas palestras em Brasília, Curitiba, São Paulo e  Rio de Janeiro. As apresentações 
buscam propiciar uma maior aproximação entre o Instituto e os participantes, além de am-
pliar o nível de conhecimento sobre os benefícios oferecidos pelo plano de previdência, a 
gestão dos investimentos e as opções disponíveis em casos de desligamento, para aqueles 
que não têm condições para aposentadoria.

A nova rodada de palestras que está ocorrendo este ano faz parte do Programa de Educa-
ção Previdenciária e Financeira. O trabalho tem sido conduzido pela diretora de Benefícios,  
Ana Lúcia Esteves, pelo gerente de Seguridade, Marcelo Motta, e pela assessora da dire-
toria, Alessandra Azevedo. No primeiro trimestre foram realizadas palestras em Recife,  
João Pessoa e Vitória.

Palestras nos aeroportos 
disseminam informações
aos participantes

Governança Infraprev tem
novos conselheiros

Os conselheiros do 
Infraprev, eleitos e 

indicados pela Infraero, 
tomaram posse em 

maio para um mandato 
de quatro anos.

Os representantes dos 
participantes ativos 

foram escolhidos na 
eleição realizada

em fevereiro. 

NOVOS CONSELHEIROS DELIBERATIVOS

TITULARES
Clóvis Keizo Kojima Indicado pela Infraero
Ánete Viana Damasceno Eleito pelos Participantes Ativos

SUPLENTE Sérgio Kennedy Soares Freitas Eleito pelos Participantes Ativos

NOVOS CONSELHEIROS FISCAIS

TITULARES
Flávio Rodrigues Indicado pela Infraero
Juliana Freitas de Lyra Eleita pelos Participantes Ativos

SUPLENTES
Michele de Souza Teixeira Indicada pela Infraero
Edson Antônio Cavalcante Eleito pelos Participantes Ativos

BrasíliaCuritiba

São Paulo

Rio de Janeiro

Apresentações 
ampliam o nível de 

informação sobre os 
benefícios do plano 

de previdência. 



72º trimestre de 2019    Jornal Futuro

Pra Você

Maioria prefere
receber aposentadoria
Levantamento feito pelo Infraprev mostrou que entre os 3.031 
participantes elegíveis a aposentadoria no Plano de Contribuição 
Variável, de 2013 a abril de 2019, nada menos que 78,23% optaram 
por receber o benefício mensal. A segunda alternativa foi o resgate, 
escolhido por 19,83% dos participantes, enquanto a portabilidade foi a 
opção de 1,95%.

O resultado é importante sob dois aspectos: destaca a confiança do participante 
na sustentabilidade do Infraprev no longo prazo e reforça o caráter previdenciário da 
poupança acumulada pelo empregado da Infraero. “Preparar-se financeiramente para o futu-
ro é fundamental e a renda da aposentadoria do Instituto possibilita o participante a manter 
a qualidade de vida”, avalia a diretora de Benefícios, Ana Lúcia Esteves. “Com o aumento da 
expectativa de vida e a proposta da reforma da previdência, cada vez mais o trabalhador será 
responsável pelo seu futuro financeiro”, complementa.

Aposentadoria - É uma renda mensal que pode ser recebida na forma vitalícia e por período 
certo (de 5 a 20 anos). O benefício é concedido ao participante que atenda às seguintes condições:
• 48 anos de idade;
• Cinco anos de contribuição ao plano; 
• Término do vínculo empregatício com a empresa patrocinadora.

Resgate – É o direito de o participante sacar 100% das suas contribuições mais a rentabi-
lidade do período. Após completar cinco anos de contribuição ao plano, receberá 2% dos 
aportes realizados pelo patrocinador por cada ano de vínculo ao plano, até o limite de 50%. 
No momento do recebimento do resgate, há incidência de Imposto de Renda, de acordo com 
regime de tributação do participante (progressivo ou regressivo). 

Portabilidade - O participante tem a opção de transferir seus recursos acumulados e a par-
te do empregador para outra entidade de previdência após três anos de vinculação ao plano, 
desde que não esteja recebendo benefício. 

O valor transferido não pode ser resgatado na entidade que receberá o saldo de conta. Obri-
gatoriamente deverá ser transformado em renda mensal por um prazo mínimo de 15 anos. A 
portabilidade não garante pecúlio e pensão aos familiares nas mesmas condições do Infraprev.

Resgate

19,83%
1,95%

Portabilidade

78,23%

Aposentadoria

Opção por 
receber benefício 

mensal mostra 
que participantes 

confiam na 
longevidade do 

Infraprev.
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A Diretoria Executiva realizou, em 23 de maio, o 1º Encontro Infraprev Mais Próximo de Você, 
um bate-papo com 11 participantes assistidos residentes no Rio de Janeiro. Esse é um projeto 
piloto e o objetivo é consolidá-lo na agenda corporativa como uma das iniciativas que visam à 
aproximação com os aposentados. 

Além de prestar contas sobre a gestão e sobre os investimentos do Instituto, as dirigentes 
responderam perguntas. E no que depender da opinião dos assistidos que estiveram pre-
sentes na edição de estreia, o evento terá vida longa. As aposentadas Ana Christina Franco e 
Elizabeth da Cunha Chaves, por exemplo, gravaram depoimentos elogiando o projeto. Os ví-
deos estão disponíveis nas redes sociais do Instituto: no Facebook, no LinkedIn, no Instagram 
e no portal Infraprev.

Também prestigiaram o primeiro encontro César Anto-
nucci, Fernando Antônio Lourenço da Silva, Ivan Guima-
rães da Cruz, João Rodrigues Nogueira, Maria Celeste 
Pais Guedes, Marília Figueiredo, Marise Faccion, Rita Me-
nezes dos Santos Carlos, Sueli da Conceição Poucinho e 
Reinaldo de Arouca Monteiro. 

Aposentados aprovam 
encontro com a diretoria

Pra Você

‘Mensagens enviadas 
pelos aposentados’

Foi um momento 
de muita alegria e 
boas lembranças o 
encontro com os colegas 
aposentados. Nessa 
oportunidade parabenizo 
a toda equipe do 
Infraprev pela iniciativa 
e sensibilidade em ouvir 
os assistidos, bem como 
pela maneira informal e 
transparente com que foi 
conduzido o evento.”
João Rodrigues Nogueira

O encontro dos aposentados foi um momento agradável 
de confraternização e reencontro de antigas amizades, 
além de uma oportunidade ímpar para esclarecer dúvidas 
pertinentes. Eu me senti valorizado, respeitado e tranquilo 
quanto ao futuro da minha previdência privada.”
César Antonucci

Agradeço o carinho do 
gesto e iniciativa que 
vocês tiveram ao fazer 
esse encontro. Foi muito 
gratificante, além de rever 
os amigos e tirar dúvidas. 
Como sugestão vamos 
fazer novos encontros 
onde possamos abraçar 
um número maior de 
aposentados.”
Ana Christina Franco

Esse é um
projeto-piloto 
e o objetivo é 

consolidá-lo na 
agenda corporativa 

como uma das 
iniciativas que visam 

à aproximação
com os 

aposentados.
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Conexão Digital 

Infraprev lança perfil 
oficial no Instagram

Dentro da 
estratégia de 

ampliar sua 
presença digital, o 

Infraprev inaugurou 
sua conta oficial no 

Instagram em maio.

A nova página será utilizada para informar aos parti-
cipantes sobre as principais notícias relacionadas 
ao Instituto, a exemplo do que já acontece no 
Facebook e no LinkedIn. 

Além de fotos e vídeos, os seguidores também poderão 
conferir as chamadas das principais matérias publicadas no 
portal e no Jornal Futuro.

Para se manter atualizado das novidades do Infraprev, siga a tag 
@institutoinfraprev, ative as notificações e fique por dentro 
de tudo que acontece. Para os participantes que quiserem enviar 
suas fotos, é só postar no Instagram pessoal usando a hashtag  
 #institutoinfraprev. As fotos mais legais poderão ser apro-
veitadas nos outros canais de comunicação do Instituto. 

O percentual foi definido com base no INPC 
dos últimos 12 meses de maio de 2018 a abril 
de 2019 e varia de acordo com o mês de iní-
cio do benefício. Também foram reajustados 
os benefícios dos assistidos do Plano BDI 
Saldado que optaram pelo INPC como índice 
de correção. Os optantes pelo reajuste vin-
culado ao patrocinador terão os valores dos 
benefícios atualizados quando celebrado o 
Acordo Coletivo de Trabalho. Os inscritos no 
BDII terão reajuste em agosto pelo INPC acu-
mulado nos 12 meses anteriores.

Benefícios
têm reajuste

Os aposentados 
e pensionistas do 

Plano CV receberam 
reajuste de benefício 

em maio. 

Serviços

INÍCIO DO 
BENEFÍCIO REAJUSTE (%)

Até Mai-18 5,07
Jun-18 4,62
Jul-18 3,15

Ago-18 2,89
Set-18 2,89
Out-18 2,58
Nov-18 2,18
Dez-18 2,43
Jan-19 2,29
Fev-19 1,92
Mar-19 1,37
Abr-19 0,60
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Os participantes que eventualmente estejam com prestações do empréstimo em atraso de-
vem procurar o Infraprev o mais rápido possível, para regularizar a situação. O Instituto evita 
ao máximo aplicar as medidas legais previstas em contrato, mas o empréstimo faz parte da 
carteira de investimentos e precisa rentabilizar o suficiente para alcançar a meta atuarial dos 
planos de benefícios. Em caso de inadimplência, o Infraprev encaminha aos participantes 
duas notificações registradas pelos Correios. O objetivo é informar sobre a necessidade de 
regularizar a situação, a possibilidade de inclusão do nome no Serasa e o risco de cobrança 
por vias judiciais. A negociação dos contratos é, sem dúvida, o melhor caminho. Além disso, a 
regularização dos pagamentos contribui para a rentabilidade do plano. 

Vantagens da quitação após o desligamento da Infraero
Nada melhor que iniciar um novo ciclo sem compromissos financeiros. Ao antecipar o pagamento 
do empréstimo, o participante tem a redução dos juros das prestações a vencer. Se desejar, ele pode 
realizar a quitação antecipada do empréstimo por meio de recursos próprios ou valores recebidos no 
Infraprev (resgate, portabilidade ou saque de 25% na aposentadoria). Para tanto, deve solicitar ao Ins-
tituto o boleto de pagamento ou autorizar a quitação do saldo devedor do saque de aposentadoria.

Participante pode planejar melhor o requerimento 
O Infraprev passou a divulgar o cronograma anual com as datas para requerimento de em-
préstimo no portal. Com isso, o participante passa a ter acesso ao período de concessão e 
pode se programar melhor. A informação aparece quando o simulador não estiver disponível 
e também pode ser acessado em Você e sua Família > Empréstimos.

Saiba como regularizar
prestações de empréstimo

Serviços

Família, trabalho, 
solidariedade e fé

Cleodeth Oliveira é um exemplo de profissional que gosta de lidar com pesso-
as. São 35 anos de dedicação a Infraero. Trabalhou em Belém como secretária na 
área de Engenharia e Manutenção. Foi transferida para Brasília, com a mesma função 
no aeroporto e depois para os Recursos Humanos, mais especificamente na área de Benefício. 
Há 10 anos, passou para a navegação aérea, onde permanece até o momento como secretária. 

Leva uma vida bastante ativa, dividindo o tempo entre o trabalho e a família. Frequentadora 
de uma igreja evangélica, onde é missionária, acredita ter uma missão importante na vida: 
prestar serviço ao próximo, buscando por meio de ações de solidariedade proporcionar o 
bem sem que as pessoas tenham pedido e sem esperar nada em troca.

Além disso, Cleodeth conta que a Infraero e o Infraprev proporcionam a formação de vín-
culos afetivos fortes entre os colegas de trabalho. Por isso, considera esse ambiente uma 
grande família.  ‘’A vida é cheia de alternativas e resolvi dentre todas, para mim e minha família, 
uma aposentadoria tranquila, com a família Infraprev’’, ressalta.

Nossa Gente

Participantes 
com prestações 

em atraso devem 
evitar as medidas 

legais previstas 
em contrato. 

Uma alternativa 
para quem está 

se desligando 
da Infraero é 

fazer a quitação 
antecipada.

Com o Infraprev, 
Cleodeth 

Oliveira quer 
proporcionar uma 

aposentadoria 
tranquila para ela 
e seus familiares.
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Proteção

Diferença entre 
previdência fechada
e previdência aberta

O sistema brasileiro de previdência complementar está dividido em 
dois modelos: as entidades fechadas e as abertas. A previdência fechada 
é feita para empresas ou entidades de classe e é exclusiva de seus empre-
gados ou associados. Já a previdência aberta pode ser adquirida por qualquer 
pessoa física ou jurídica e é administrada por bancos e seguradoras. 

O Infraprev é uma entidade fechada de previdência complementar, também conhecida 
como fundo de pensão. Este modelo apresenta uma série de vantagens para os participan-
tes. O primeiro deles é que nos planos de benefícios patrocinados a empresa também realiza 
contribuições, o que no longo prazo faz enorme diferença no saldo de conta acumulado. 

Como o sistema fechado não visa lucro, oferece custo de administração menor. No quesito 
rentabilidade, ano passado, as entidades fechadas obtiveram retorno médio de 12,30%, se-
gundo o consolidado estatístico da Abrapp. O resultado foi bem maior que as entidades ope-
radas por instituições financeiras, com uma média de 7,82%, de acordo com dados da consul-
toria Economática. Além disso, o resultado alcançado pelas entidades fechadas é transferido 
para o participante.

O sistema 
complementar 

permite ao 
participante 

acumular uma 
parcela de seus 

ganhos ao longo
do tempo, para 

garantir uma renda
futura melhor para 

toda a família.

Diferenças entre entidades fechadas e abertas

ENTIDADE FECHADA 
(FUNDOS DE PENSÃO)

ENTIDADE ABERTA 
(BANCOS E SEGURADORAS)

Entidade sem fins lucrativos Entidade com fins lucrativos

Organizadas por empresas e entidades associativas na 
forma de fundação/sociedade civil

Organizadas por instituições financeiras e seguradoras 
na forma de sociedade anônima

Fiscalizadas pela Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar (Previc)

Fiscalizadas pela Superintendência de Seguros 
Privados (SUSEP)

Menores taxas de administração
Maiores taxas de administração (incidentes sobre o 

saldo de conta – base de cálculo do benefício)

Rentabilidade e superávit revertem ao plano de 
benefícios

Rentabilidade e superávit renumeram mais os 
acionistas do que os participantes

Autonomia na escolha das instituições financeiras Vinculação a uma única entidade financeira

Tábua de sobrevivência mais aderente à sua massa, de 
acordo com a legislação vigente

Tábuas de sobrevivência muito agravadas, pois 
consideram que o participante viverá além do 

estimado, fazendo com que o benefício seja menor

Governança Corporativa - Conselhos Deliberativo 
e Fiscal composto por participantes indicados pelo 
patrocinador e eleitos pelos próprios participantes

Não existe a participação do associado
no processo de gestão


